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Wykaz skrótów

Wykaz skrótów
Akty prawne
k.c.

– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U.
Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)
k.k.
– ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. Nr 88,
poz. 553 z późn. zm.)
Konstytucja RP
– Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia
1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.)
k.p.
– ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.:
Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)
k.p.a.
– ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267)
k.p.w.
– ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania
w sprawach o wykroczenia (tekst jedn.: Dz.U. z 2008 r.
Nr 133, poz. 848 z późn. zm.)
k.w.
– ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (tekst
jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275 z późn. zm.)
nowelizacja z 2010 r. – ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 21, poz. 105)
o.p.
– ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa
(tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.)
p.g.g.
– ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981 z późn. zm.)
p.o.ś.
– ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)
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Wykaz skrótów

pr. farm.
pr. wod.
rozporządzenie
nr 178/2002

rozporządzenie
o dostawach
bezpośrednich
rozporządzenie
o transporcie
morskim
rozporządzenie
w sprawie grzybów

rozporządzenie
w sprawie
napromieniania
rozporządzenie
w sprawie
rozpuszczalników
ekstrakcyjnych
rozporządzenie
w sprawie
sprowadzania
rozporządzenie
w sprawie wód
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– ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne
(tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.)
– ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tekst jedn.:
Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.)
– rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)
nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne
zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz.
UE L 31 z 01.02.2002, s. 1 z późn. zm.)
– rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2007 r.
w sprawie dostaw bezpośrednich środków spożywczych
(Dz. U. Nr 112, poz. 774)
– rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r.
w sprawie szczególnych wymagań higienicznych w zakresie
transportu morskiego luzem cukru surowego, olejów płynnych i tłuszczów (Dz. U. Nr 255, poz. 1718)
– rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2011 r.
w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji
przetworów grzybowych, środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy (Dz. U. Nr 115, poz. 672)
– rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2007 r.
w sprawie napromieniania żywności promieniowaniem jonizującym (Dz. U. Nr 121, poz. 841)
– rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2008 r.
w sprawie rozpuszczalników ekstrakcyjnych, które mogą być
stosowane w produkcji żywności (Dz. U. Nr 177, poz. 1093
z późn. zm.)
– rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2012 r.
w sprawie sprowadzania z zagranicy środków spożywczych
specjalnego przeznaczenia żywieniowego niezbędnych dla
ratowania życia lub zdrowia (Dz. U. poz. 348)
– rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych
i wód stołowych (Dz. U. Nr 85, poz. 466)
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rozporządzenie
w sprawie wzoru
formularza
powiadomienia

– rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2011 r.
w sprawie wzoru formularza powiadomienia o produktach
wprowadzanych po raz pierwszy do obrotu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, rejestru produktów objętych powiadomieniem oraz wykazu krajowych jednostek naukowych
właściwych do wydawania opinii (Dz. U. Nr 80, poz. 437)
rozporządzenie
– rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
w sprawie
10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych
znakowania
(Dz. U. Nr 137, poz. 966 z późn. zm.)
TFUE
– Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej z dnia 25 marca 1957 r. (wersja skonsolidowana: Dz. Urz. UE C 326
z 26.10.2012, s. 47)
TUE
– Traktat o Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana: Dz. Urz.
UE C 326 z 26.10.2012, s. 13)
u.b.ż.ż.
– ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914
z późn. zm.)
u.j.h.
– ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 187,
poz. 1577 z późn. zm.)
u.o.r.
– ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (tekst jedn.:
Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 849 z późn. zm.)
u.p.p.z.
– ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia
zwierzęcego (Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 127 z późn. zm.)
u.s.d.g.
– ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.)
ustawa o IH
– ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst
jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1219 z późn. zm.)
ustawa o IW
– ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej
(tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 112, poz. 744 z późn. zm.)
ustawa o lecznictwie – ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym,
uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 651
z późn. zm.)
ustawa o PIS
– ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.)
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ustawa o RM
ustawa z 1970 r.
ustawa z 2001 r.
u.z.n.k.
u.z.z.z.
WKC

– ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (tekst
jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 392 z późn. zm.)
– ustawa z dnia 25 listopada 1970 r. o warunkach zdrowotnych
żywności i żywienia (Dz. U. Nr 29, poz. 245 z późn. zm.)
– ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U. Nr 63, poz. 634 z późn. zm.)
– ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503
z późn. zm.)
– ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234,
poz. 1570 z późn. zm.)
– rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)
nr 450/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. ustanawiające wspólnotowy kodeks celny (zmodernizowany kodeks celny)
(Dz. Urz. UE L 145 z 04.06.2008, s. 1)

Inne
CBOSA
DPR
EDG
EFFLR
EFSA
EFTA
EOG, EEA
EPS
GIS
GLW
GMO
IH
IJHARS
IW
KPP
KRS
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– Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych
– dobra praktyka rolnicza
– Ewidencja Działalności Gospodarczej
– European Food and Feed Law Review
– European Food Safety Authority
– Europejskie Porozumienie o Wolnym Handlu
– Europejski Obszar Gospodarczy, European Economic Area
– Europejski Przegląd Sądowy
– Główny Inspektor Sanitarny
– Główny Lekarz Weterynarii
– genetycznie modyfikowany organizm
– Inspekcja Handlowa
– Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno‑Spożywczych
– Inspekcja Weterynaryjna
– Kwartalnik Prawa Publicznego
– Krajowy Rejestr Sądowy

Wykaz skrótów

M. Praw.
NDP
NSA
ONSA
OSNC
OSNKW
OSNP

– Monitor Prawniczy
– najwyższe dopuszczalne poziomy
– Naczelny Sąd Administracyjny
– Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego
– Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna
– Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Karna i Wojskowa
– Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Pracy, Ubezpieczeń
Społecznych i Spraw Publicznych
OSP
– Orzecznictwo Sądów Polskich
PIORiN
– Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa
PiP
– Państwo i Prawo
PIS
– Państwowa Inspekcja Sanitarna
PPH
– Przegląd Prawa Handlowego
PPR
– Przegląd Prawa Rolnego
Prok. i Pr.-wkł.
– Prokuratura i Prawo
PS
– Przegląd Sądowy
PSp.
– Przemysł Spożywczy
PUG
– Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego
RASFF
– system wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach (Rapid Alert System for Food and Feed)
RPEiS
– Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny
SN
– Sąd Najwyższy
ś.s.s.p.ż.
– środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego
TK
– Trybunał Konstytucyjny
TS
– Trybunał Sprawiedliwości
u.k.ż.
– urzędowa kontrola żywności
URPL
– Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
WHO
– Światowa Organizacja Zdrowia
WIS
– Wojskowa Inspekcja Sanitarna
WIW
– Wojskowa Inspekcja Weterynaryjna
Wytyczne dotyczące – Wytyczne Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej
wykonania
ds. Zdrowia i Konsumentów dotyczące wykonania niektóniektórych przepisów rych przepisów rozporządzenia (WE) nr 852/2004 w sprawie
rozporządzenia (WE) higieny środków spożywczych z 21 grudnia 2005 r.
nr 852/2004
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ZNSA
ZNUJ
ZNUŁ
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– Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego
– Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego
– Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego

Wstęp

Wstęp
Komentarz do ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie
żywności i żywienia, który oddajemy do rąk Czytelników, został opracowany głównie z myślą o przedsiębiorcach i instytucjach związanych
z rynkiem żywności. Do tych podmiotów należy bowiem trudne zadanie
stosowania prawa żywnościowego, które jest jednym z najdynamiczniej
rozwijających się obszarów regulacji.
Przyjęcie rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady
prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności, uważanego za kamień milowy w procesie kształtowania
się współczesnego prawa żywnościowego, nie zakończyło bynajmniej budowy europejskiego systemu prawa żywnościowego. Co roku wydawane
są dziesiątki nowych – unijnych i krajowych – aktów prawnych i wytycznych regulujących funkcjonowanie rynku żywności. Zauważyć przy tym
można wzrost poziomu szczegółowości przyjmowanych regulacji i ingerencję prawodawcy w nieregulowane dotąd (bądź regulowane w minimalnym zakresie) obszary.
Wynika to z szeregu powiązanych ze sobą zmian i zjawisk charakteryzujących dzisiejszy sektor rolno-spożywczy. Mowa tu w szczególności
o postępie technologicznym, rozwoju organizacyjnym zarówno samych
przedsiębiorstw, jak i całego łańcucha produkcyjno-dystrybucyjnego, rozwoju nauki a także – o ile nie przede wszystkim – rosnących oczekiwaniach
konsumentów, zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa i jakości żywności.
13

Wstęp

Prawodawca stara się nadążyć za tymi procesami, zmianami i zjawiskami, czego odzwierciedleniem jest „lawina” nowych przepisów i nowelizacji. Zmieniają się wymogi, pojawiają się nowe kategorie. Narasta
problem stosowania prawa. W ślad za tym rozwija się orzecznictwo sądów
i pojawia się potrzeba systematyzacji i rozwoju interpretacji doktrynalnej. Próbą odpowiedzi na tę ostatnią potrzebę – przynajmniej w wymiarze krajowym – jest m.in. niniejszy komentarz.
Przedmiotem komentarza są przepisy ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, która stanowi fundamentalny akt prawa żywnościowego
w Polsce. Wyznacza ona i potwierdza cele oraz zasady określone w rozporządzeniu nr 178/2002, a także wykonuje lub implementuje do polskiego
porządku prawnego dziesiątki rozporządzeń i dyrektyw unijnych. Zawarte w ustawie regulacje stanowią punkt odniesienia dla wszystkich podmiotów działających na rynku żywności oraz organów urzędowej kontroli żywności. Reguluje ona zasady postępowania z żywnością na każdym
etapie łańcucha produkcyjno-dystrybucyjnego: od zatwierdzenia i rejestracji zakładu spożywczego, po jej właściwe opakowanie i oznakowanie.
Komentarz – dzięki zróżnicowaniu zawodowemu i doświadczeniu
autorów – łączy w sobie perspektywę praktyki stosowania prawa żywnościowego oraz nauki. Analiza poszczególnych zagadnień poparta jest
licznymi odesłaniami do orzeczeń sądów krajowych i europejskich oraz
krajowej i zagranicznej literatury przedmiotu. W zamierzeniach autorów komentarz ma być swoistym drogowskazem ułatwiającym podmiotom działającym na rynku spożywczym, organom publicznym, a także
konsumentom poruszanie się w dynamicznym otoczeniu prawnym, jakie
tworzy współczesne prawo żywnościowe.
Autorzy
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Wstęp

Ustawa
z dnia 25 sierpnia 2006 r.

o bezpieczeństwie żywności i żywienia1
(tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914; zm.: Dz. U. z 2010 r.
Nr 182, poz. 1228, Nr 230, poz. 1511; z 2011 r. Nr 106, poz. 622,
Nr 122, poz. 696, Nr 171, poz. 1016)
1
Ustawa wykonuje w zakresie swojej regulacji następujące rozporządzenia Wspólnoty Europejskiej:
1) rozporządzenie Rady (EURATOM) nr 3954/87 z dnia 22 grudnia 1987 r. ustanawiające maksymalne dozwolone poziomy skażenia radioaktywnego środków spożywczych oraz pasz po wypadku jądrowym lub w każdym innym przypadku pogotowia radiologicznego (Dz. Urz. WE
L 371 z 30.12.1987, s. 11, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 1,
s. 333);
2) rozporządzenie Komisji (EURATOM) nr 944/89 z dnia 12 kwietnia 1989 r. ustanawiające
maksymalne dozwolone poziomy skażenia radioaktywnego w środkach spożywczych o mniejszym znaczeniu w następstwie wypadku jądrowego lub w każdym innym przypadku pogotowia
radiologicznego (Dz. Urz. WE L 101 z 13.04.1989, s. 17; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 1, s. 347);
3) rozporządzenie Rady (EWG) nr 315/93 z dnia 8 lutego 1993 r. ustanawiające procedury Wspólnoty w odniesieniu do substancji skażających w żywności (Dz. Urz. WE L 37 z 13.02.1993, s. 1,
z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 2, s. 204);
4) rozporządzenie (WE) nr 2232/96 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 października
1996 r. ustanawiające wspólnotową procedurę dla substancji aromatycznych używanych lub
przeznaczonych do użycia w lub na środkach spożywczych (Dz. Urz. WE L 299 z 23.11.1996,
s. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 18, s. 42);
5) rozporządzenie (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 1997 r.
dotyczące nowej żywności i nowych składników żywności (Dz. Urz. WE L 43 z 14.02.1997, s. 1,
z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 18, s. 244);
6) rozporządzenie Komisji (WE) nr 1565/2000 z dnia 18 lipca 2000 r. ustanawiające środki konieczne do przyjęcia programu oceny w zastosowaniu rozporządzenia (WE) nr 2232/96 Par-
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10)

11)

12)
13)
14)

15)
16)

17)
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lamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. WE L 180 z 19.07.2000, s. 8; Dz. Urz. UE Polskie
wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 25, s. 415);
rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r.
ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski
Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa
żywności (Dz. Urz. WE L 31 z 01.02.2002, s. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, s. 463);
rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy (Dz. Urz. UE L 268
z 18.10.2003, s. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 32, s. 432);
rozporządzenie (WE) nr 1830/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września
2003 r. dotyczące możliwości śledzenia i etykietowania organizmów zmodyfikowanych genetycznie oraz możliwości śledzenia żywności i produktów paszowych wyprodukowanych z organizmów zmodyfikowanych genetycznie i zmieniające dyrektywę 2001/18/WE (Dz. Urz. UE
L 268 z 18.10.2003, s. 24, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 32,
s. 455);
rozporządzenie (WE) nr 1946/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2003 r.
w sprawie transgranicznego przemieszczania organizmów genetycznie zmodyfikowanych
(Dz. Urz. UE L 287 z 05.11.2003, s. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 7,
s. 650);
rozporządzenie (WE) nr 2065/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 listopada 2003 r. w sprawie środków aromatyzujących dymu wędzarniczego używanych lub przeznaczonych do użycia w środkach spożywczych lub na ich powierzchni (Dz. Urz. UE L 309
z 26.11.2003, s. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 32, s. 661);
rozporządzenie Komisji (WE) nr 608/2004 z dnia 31 marca 2004 r. dotyczące etykietowania
żywności oraz składników żywności z dodatkiem fitosteroli, estrów fitosteroli i/lub estrów fitostanoli (Dz. Urz. UE L 97 z 01.04.2004, s. 44);
rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r.
w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, s. 1, z późn. zm.;
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, s. 319);
rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r.
w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem
paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt
(Dz. Urz. UE L 165 z 30.04.2004, s. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne,
rozdz. 3, t. 45, s. 200);
rozporządzenie (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października
2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylające dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG (Dz. Urz. UE L 338 z 13.11.2004, s. 4);
rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r.
w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy
pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniające dyrektywę Rady
91/414/EWG (Dz. Urz. UE L 70 z 16.03.2005, s. 1, z późn. zm.);
rozporządzenie Komisji (WE) nr 1895/2005 z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie ograniczenia
wykorzystania niektórych pochodnych epoksydowych w materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością (Dz. Urz. UE L 302 z 19.11.2005, s. 28);
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18) rozporządzenie Komisji (WE) nr 2073/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie kryteriów
mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 338 z 22.12.2005, s. 1,
z późn. zm.);
19) rozporządzenie Komisji (WE) nr 2074/2005 z dnia 5 grudnia 2005 r. ustanawiające środki wykonawcze w odniesieniu do niektórych produktów objętych rozporządzeniem (WE)
nr 853/2004 i do organizacji urzędowych kontroli na mocy rozporządzeń (WE) nr 854/2004
oraz (WE) nr 882/2004, ustanawiające odstępstwa od rozporządzenia (WE) nr 852/2004
i zmieniające rozporządzenia (WE) nr 853/2004 oraz (WE) nr 854/2004 (Dz. Urz. UE L 338
z 22.12.2005, s. 27);
20) rozporządzenie Komisji (WE) nr 401/2006 z dnia 23 lutego 2006 r. ustanawiające metody
pobierania próbek i analizy do celów urzędowej kontroli poziomów mikotoksyn w środkach
spożywczych (Dz. Urz. UE L 70 z 09.03.2006, s. 12);
21) rozporządzenie Rady (WE) nr 509/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie produktów rolnych
i środków spożywczych będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami (Dz. Urz. UE
L 93 z 31.03.2006, s. 1);
22) rozporządzenie Rady (WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń
geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych (Dz. Urz. UE
L 93 z 31.03.2006, s. 12, z późn. zm.);
23) rozporządzenie Komisji (WE) nr 627/2006 z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 2065/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do kryteriów
jakościowych dla uznanych metod analitycznych w zakresie pobierania próbek, identyfikacji
i charakterystyki początkowych produktów wędzarniczych (Dz. Urz. UE L 109 z 22.04.2006,
s. 3);
24) rozporządzenie Komisji (WE) nr 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych (Dz. Urz. UE L 364
z 20.12.2006, s. 5, z późn. zm.);
25) rozporządzenie Komisji (WE) nr 1882/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustanawiające metody pobierania próbek i analizy do celów urzędowej kontroli poziomu azotanów w niektórych
środkach spożywczych (Dz. Urz. UE L 364 z 20.12.2006, s. 25);
26) rozporządzenie Komisji (WE) nr 1883/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustanawiające metody
pobierania próbek i metody analizy do celów urzędowej kontroli dioksyn i dioksynopodobnych
polichlorowanych bifenyli (PCB) w środkach spożywczych (Dz. Urz. UE L 364 z 20.12.2006,
s. 32);
27) rozporządzenie (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia
2006 r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności (Dz. Urz. UE
L 404 z 30.12.2006, s. 9, z późn. zm.);
28) rozporządzenie (WE) nr 1925/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia
2006 r. w sprawie dodawania do żywności witamin i składników mineralnych oraz niektórych
innych substancji (Dz. Urz. UE L 404 z 30.12.2006, s. 26, z późn. zm.);
29) rozporządzenie Komisji (WE) nr 1981/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. ustalające szczegółowe
zasady wykonania przepisów art. 32 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wspólnotowego laboratorium referencyjnego dla organizmów
zmodyfikowanych genetycznie (Dz. Urz. UE L 368 z 23.12.2006, s. 99);
30) rozporządzenie Komisji (WE) nr 2023/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie dobrej praktyki produkcyjnej w odniesieniu do materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością (Dz. Urz. UE L 384 z 29.12.2006, s. 75, z późn. zm.);
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31) rozporządzenie Komisji (WE) nr 333/2007 z dnia 28 marca 2007 r. ustanawiające metody pobierania próbek i metody analiz do celów urzędowej kontroli poziomów ołowiu, kadmu, rtęci,
cyny nieorganicznej, 3-MCPD i benzo[a]pirenu w środkach spożywczych (Dz. Urz. UE L 88
z 29.03.2007, s. 29);
32) rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91
(Dz. Urz. UE L 189 z 20.07.2007, s. 1, z późn. zm.);
33) rozporządzenie Komisji (WE) nr 884/2007 z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie środków nadzwyczajnych zawieszających stosowanie E 128 czerwień 2G jako barwnika żywności (Dz. Urz. UE
L 195 z 27.07.2007, s. 8);
34) rozporządzenie Komisji (WE) nr 282/2008 z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2023/2006 (Dz. Urz. UE L 86 z 28.03.2008,
s. 9);
35) rozporządzenie Komisji (WE) nr 353/2008 z dnia 18 kwietnia 2008 r. ustanawiające przepisy wykonawcze w odniesieniu do wniosków o wydanie zezwolenia na stosowanie oświadczeń
zdrowotnych zgodnie z art. 15 rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego
i Rady (Dz. Urz. UE L 109 z 19.04.2008, s. 11);
36) rozporządzenie Rady (WE) nr 733/2008 z dnia 15 lipca 2008 r. w sprawie warunków regulujących przywóz produktów rolnych pochodzących z krajów trzecich w następstwie wypadku
w elektrowni jądrowej w Czarnobylu (Dz. Urz. UE L 201 z 30.06.2008, s. 1);
37) rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (Dz. Urz. UE L 250 z 18.09.2008, s. 1);
38) rozporządzenie Komisji (WE) nr 1235/2008 z dnia 8 grudnia 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich (Dz. Urz. UE L 334
z 12.12.2008, s. 25);
39) rozporządzenie Komisji (WE) nr 1243/2008 z dnia 12 grudnia 2008 r. zmieniające załączniki III i VI do dyrektywy 2006/141/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących składu niektórych preparatów do początkowego żywienia niemowląt (Dz. Urz. UE L 335 z 13.12.2008,
s. 25);
40) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1331/2008 z dnia 16 grudnia
2008 r. ustanawiające jednolitą procedurę wydawania zezwoleń na stosowanie dodatków do
żywności, enzymów spożywczych i środków aromatyzujących (Dz. Urz. UE L 354 z 31.12.2008,
s. 1);
41) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1332/2008 z dnia 16 grudnia
2008 r. w sprawie enzymów spożywczych, zmieniające dyrektywę Rady 83/417/EWG, rozporządzenie Rady (WE) nr 1493/1999, dyrektywę 2000/13/WE, dyrektywę Rady 2001/112/WE
oraz rozporządzenie (WE) nr 258/97 (Dz. Urz. UE L 354 z 31.12.2008, s. 7);
42) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia
2008 r. w sprawie dodatków do żywności (Dz. Urz. UE L 354 z 31.12.2008, s. 16);
43) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 z dnia 16 grudnia
2008 r. w sprawie środków aromatyzujących i niektórych składników żywności o właściwościach aromatyzujących do użycia w oraz na środkach spożywczych oraz zmieniające rozporzą-
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dzenie Rady (EWG) nr 1601/91, rozporządzenia (WE) nr 2232/96 oraz (WE) nr 110/2008 oraz
dyrektywę 2000/13/WE (Dz. Urz. UE L 354 z 31.12.2008, s. 34);
44) rozporządzenie Komisji (WE) nr 41/2009 z dnia 20 stycznia 2009 r. dotyczące składu i etykietowania środków spożywczych odpowiednich dla osób nietolerujących glutenu (Dz. Urz. UE
L 16 z 21.01.2009, s. 3);
45) rozporządzenie Komisji (WE) nr 124/2009 z dnia 10 lutego 2009 r. ustalające maksymalne
zawartości w żywności kokcydiostatyków i histomonostatyków pochodzących z nieuniknionego zanieczyszczenia krzyżowego tymi substancjami pasz, dla których nie są one przeznaczone
(Dz. Urz. UE L 40 z 11.02.2009, s. 7);
46) rozporządzenie Komisji (WE) nr 450/2009 z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie aktywnych i inteligentnych materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością (Dz. Urz. UE L 135
z 30.05.2009, s. 3);
47) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 470/2009 z dnia 6 maja 2009 r.
ustanawiające wspólnotowe procedury określania maksymalnych limitów pozostałości substancji farmakologicznie czynnych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz
uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 2377/90 oraz zmieniające dyrektywę 2001/82/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady i rozporządzenie (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 152 z 16.06.2009, s. 11);
48) rozporządzenie Komisji (WE) nr 669/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwiększonego poziomu kontroli urzędowych przywozu niektórych rodzajów pasz i żywności niepochodzących
od zwierząt i zmieniające decyzję 2006/504/WE (Dz. Urz. UE L 194 z 25.07.2009, s. 11);
49) rozporządzenie Komisji (WE) nr 901/2009 z dnia 28 września 2009 r. dotyczące wieloletniego
skoordynowanego wspólnotowego programu kontroli na lata 2010, 2011 i 2012, mającego na
celu zapewnienie zgodności z najwyższymi dopuszczalnymi poziomami pozostałości pestycydów w żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na jej powierzchni, oraz ocenę
narażenia na nie konsumenta (Dz. Urz. UE L 256 z 29.09.2009, s. 14);
50) rozporządzenie Komisji (WE) nr 953/2009 z dnia 13 października 2009 r. w sprawie substancji,
które mogą być dodawane w szczególnych celach odżywczych do środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego (Dz. Urz. UE L 269 z 14.10.2009, s. 9);
51) rozporządzenie Komisji (WE) nr 975/2009 z dnia 19 października 2009 r. zmieniające dyrektywę 2002/72/WE w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do
kontaktu ze środkami spożywczymi (Dz. Urz. UE L 274 z 20.10.2009, s. 3);
52) rozporządzenie Komisji (WE) nr 983/2009 z dnia 21 października 2009 r. w sprawie udzielania
i odmowy udzielenia zezwoleń na oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności i odnoszące
się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz do rozwoju i zdrowia dzieci (Dz. Urz. UE L 277
z 22.10.2009, s. 3);
53) rozporządzenie Komisji (WE) nr 984/2009 z dnia 21 października 2009 r. w sprawie odmowy udzielenia zezwoleń na niektóre oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności inne niż
dotyczące zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci (Dz. Urz. UE L 277
z 22.10.2009, s. 13).
Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji transpozycji następujących dyrektyw
Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy Rady 78/142/EWG z dnia 30 stycznia 1978 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw
Państw Członkowskich odnoszących się do materiałów i wyrobów zawierających monomer
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

20

chlorku winylu przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi (Dz. Urz. WE L 44
z 15.02.1978, s. 15; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 5, s. 6);
dyrektywy Komisji 80/766/EWG z dnia 8 lipca 1980 r. ustanawiającej wspólnotową metodę
analizy do celów urzędowej kontroli poziomu monomeru chlorku winylu w materiałach i wyrobach, które przeznaczone są do kontaktu ze środkami spożywczymi (Dz. Urz. WE L 213
z 16.08.1980, s. 42; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 6, s. 45);
dyrektywy Komisji 81/432/EWG z dnia 29 kwietnia 1981 r. ustanawiającej wspólnotową metodę analizy do celów urzędowej kontroli chlorku winylu uwalnianego z materiałów i wyrobów
do środków spożywczych (Dz. Urz. WE L 167 z 24.06.1981, s. 6; Dz. Urz. UE Polskie wydanie
specjalne, rozdz. 13, t. 6, s. 154);
pierwszej dyrektywy Komisji 81/712/EWG z dnia 28 lipca 1981 r. ustanawiającej wspólnotowe
metody analiz w celu kontroli spełniania kryteriów czystości przez niektóre dodatki stosowane
w środkach spożywczych (Dz. Urz. WE L 257 z 10.09.1981, s. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie
specjalne, rozdz. 13, t. 6, s. 176);
dyrektywy Rady 82/711/EWG z dnia 18 października 1982 r. ustanawiającej podstawowe zasady, niezbędne w badaniach migracji składników materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych
przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi (Dz. Urz. WE L 297 z 23.10.1982,
s. 26, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 6, s. 358);
dyrektywy Rady 84/500/EWG z dnia 15 października 1984 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw
Państw Członkowskich dotyczących wyrobów ceramicznych przeznaczonych do kontaktu ze
środkami spożywczymi (Dz. Urz. WE L 277 z 20.10.1984, s. 12, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 7, s. 196);
dyrektywy Rady 85/572/EWG z dnia 19 grudnia 1985 r. ustanawiającej wykaz płynów modelowych do zastosowania w badaniach migracji składników materiałów i wyrobów z tworzyw
sztucznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi (Dz. Urz. WE L 372
z 31.12.1985, s. 14; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 8, s. 75);
dyrektywy Komisji 87/250/EWG z dnia 15 kwietnia 1987 r. w sprawie oznaczania zawartości
alkoholu na etykietach napojów alkoholowych przeznaczonych do sprzedaży konsumentowi
końcowemu (Dz. Urz. WE L 113 z 30.04.1987, s. 57; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne,
rozdz. 13, t. 8, s. 275);
dyrektywy Rady 88/388/EWG z dnia 22 czerwca 1988 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw
Państw Członkowskich odnoszących się do środków aromatyzujących przeznaczonych do użytku w środkach spożywczych i materiałów źródłowych służących do ich produkcji (Dz. Urz. WE
L 184 z 15.07.1988, s. 61, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 9,
s. 233);
dyrektywy Rady 89/107/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw
Państw Członkowskich dotyczących dodatków do środków spożywczych dopuszczonych do
użycia w środkach spożywczych przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. WE L 40
z 11.02.1989, s. 27, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 9, s. 311);
dyrektywy Rady 89/108/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw
Państw Członkowskich odnoszących się do głęboko mrożonych środków spożywczych przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. WE L 40 z 11.02.1989, s. 34; Dz. Urz. UE Polskie
wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 9, s. 318);
dyrektywy Rady 89/369/EWG z dnia 14 czerwca 1989 r. w sprawie wskazówek lub oznakowań
identyfikacyjnych partii towaru, do której należy dany środek spożywczy (Dz. Urz. WE L 186
z 30.06.1989, s. 21, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 10, s. 3);
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13) dyrektywy Rady 90/496/EWG z dnia 24 września 1990 r. w sprawie oznaczania wartości odżywczej środków spożywczych (Dz. Urz. WE L 276 z 06.10.1990, s. 40, z późn. zm.; Dz. Urz. UE
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 10, s. 191);
14) dyrektywy Komisji 92/2/EWG z dnia 13 stycznia 1992 r. ustanawiającej procedurę pobierania
próbek oraz wspólnotową metodę analizy do celów urzędowej kontroli temperatur głęboko
mrożonych środków spożywczych przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. WE L 34
z 11.02.1992, s. 30; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 11, s. 75);
15) dyrektywy Rady 92/52/EWG z dnia 18 czerwca 1992 r. w sprawie preparatów dla niemowląt
i receptur przeznaczonych na wywóz do państw trzecich (Dz. Urz. WE L 179 z 01.07.1992,
s. 129; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 11, s. 198);
16) dyrektywy Rady 93/5/EWG z dnia 25 lutego 1993 r. w sprawie pomocy Komisji i współpracy
Państw Członkowskich w naukowym badaniu zagadnień dotyczących żywności (Dz. Urz. WE
L 52 z 04.03.1993, s. 18; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 2, s. 208);
17) dyrektywy Komisji 93/11/EWG z dnia 15 marca 1993 r. dotyczącej uwalniania N-nitrozoamin
i substancji zdolnych do tworzenia N-nitrozoamin ze smoczków do karmienia niemowląt
i smoczków do uspokajania wykonanych z kauczuku naturalnego lub elastomerów syntetycznych (Dz. Urz. WE L 93 z 17.04.1993, s. 37; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13,
t. 12, s. 35);
18) dyrektywy 94/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 czerwca 1994 r. w sprawie
substancji słodzących używanych w środkach spożywczych (Dz. Urz. WE L 237 z 10.09.1994,
s. 3, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 13, s. 288);
19) dyrektywy 94/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 czerwca 1994 r. w sprawie barwników używanych w środkach spożywczych (Dz. Urz. WE L 237 z 10.09.1994, s. 13;
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 13, s. 298);
20) dyrektywy Komisji 94/54/WE z dnia 18 listopada 1994 r. dotyczącej obowiązkowego umieszczania na etykietach niektórych środków spożywczych danych szczegółowych innych niż wymienione w dyrektywie Rady 79/112/EWG (Dz. Urz. WE L 300 z 23.11.1994, s. 14, z późn. zm.;
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 2, s. 404);
21) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 95/2/WE z dnia 20 lutego 1995 r. w sprawie dodatków do żywności innych niż barwniki i substancje słodzące (Dz. Urz. WE L 61 z 18.03.1995,
s. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 15, s. 50);
22) dyrektywy Komisji 96/3/WE z dnia 26 stycznia 1996 r. przyznającej odstępstwo od niektórych
przepisów dyrektywy Rady 93/43/EWG w sprawie higieny środków spożywczych w odniesieniu
do transportu morskiego płynnych olejów i tłuszczów luzem (Dz. Urz. WE L 21 z 27.01.1996,
s. 42; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 15, s. 432);
23) dyrektywy Komisji 96/8/WE z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie żywności przeznaczonej do użycia w dietach o obniżonej energetyczności (Dz. Urz. WE L 55 z 06.03.1996, s. 22; Dz. Urz. UE
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 15, s. 454);
24) dyrektywy Komisji 98/28/WE z dnia 29 kwietnia 1998 r. przyznającej odstępstwo od niektórych
przepisów dyrektywy 93/43/EWG w sprawie higieny środków spożywczych w odniesieniu do
transportu morskiego cukru nierafinowanego luzem (Dz. Urz. WE L 140 z 12.05.1998, s. 10;
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, s. 281);
25) dyrektywy 1999/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 lutego 1999 r. w sprawie
zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących środków spożywczych oraz składników środków spożywczych poddanych działaniu promieniowania jonizującego (Dz. Urz. WE
L 66 z 13.03.1999, s. 16; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 23, s. 236);
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26) dyrektywy 1999/3/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 lutego 1999 r. w sprawie
ustanowienia wspólnotowego wykazu środków spożywczych oraz składników środków spożywczych poddanych działaniu promieniowania jonizującego (Dz. Urz. WE L 66 z 13.03.1999,
s. 24; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 23, s. 244);
27) dyrektywy Komisji 1999/21/WE z dnia 25 marca 1999 r. w sprawie dietetycznych środków
spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego (Dz. Urz. WE L 91 z 07.04.1999, s. 29;
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 23, s. 273);
28) dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie
zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich w zakresie etykietowania, prezentacji i reklamy środków spożywczych (Dz. Urz. WE L 109 z 06.05.2000, s. 29, z późn. zm.; Dz. Urz. UE
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 5, s. 75);
29) dyrektywy Komisji 2001/15/WE z dnia 15 lutego 2001 r. w sprawie substancji, które mogą być
dodawane w szczególnych celach odżywczych do żywności specjalnego przeznaczenia żywieniowego (Dz. Urz. WE L 52 z 22.02.2001, s. 19, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie
specjalne, rozdz. 13, t. 26, s. 188);
30) dyrektywy 2002/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie
zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do suplementów żywnościowych (Dz. Urz. WE L 183 z 12.07.2002, s. 51, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 29, s. 490);
31) dyrektywy Komisji 2002/63/WE z dnia 11 lipca 2002 r. ustanawiającej wspólnotowe metody pobierania próbek do celów urzędowej kontroli pozostałości pestycydów w produktach pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni oraz uchylającej dyrektywę 79/700/EWG
(Dz. Urz. WE L 187 z 16.07.2002, s. 30; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 36,
s. 228);
32) dyrektywy Komisji 2002/67/WE z dnia 18 lipca 2002 r. w sprawie etykietowania środków spożywczych zawierających chininę oraz środków spożywczych zawierających kofeinę
(Dz. Urz. WE L 191 z 19.07.2002, s. 20; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 7,
s. 116);
33) dyrektywy Komisji 2002/72/WE z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie materiałów i wyrobów
z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi (Dz. Urz. WE
L 220 z 15.08.2002, s. 18, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 29,
s. 535);
34) dyrektywy Komisji 2003/40/WE z dnia 16 maja 2003 r. ustanawiającej wykaz, stężenia graniczne i wymogi w zakresie etykietowania dla składników naturalnych wód mineralnych oraz warunki zastosowania powietrza wzbogaconego w ozon do oczyszczania naturalnych wód mineralnych i wód źródlanych (Dz. Urz. UE L 126 z 22.05.2003, s. 34; Dz. Urz. UE Polskie wydanie
specjalne, rozdz. 13, t. 31, s. 193);
35) dyrektywy Komisji 2006/125/WE z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie przetworzonej żywności
na bazie zbóż oraz żywności dla niemowląt i małych dzieci (Dz. Urz. UE L 339 z 06.12.2006,
s. 16);
36) dyrektywy Komisji 2006/141/WE z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie preparatów do początkowego żywienia niemowląt i preparatów do dalszego żywienia niemowląt oraz zmieniającej
dyrektywę 1999/21/WE (Dz. Urz. UE L 401 z 30.12.2006, s. 1);
37) dyrektywy Komisji 2007/42/WE z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie materiałów i wyrobów
wykonanych z folii z regenerowanej celulozy przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi (Dz. Urz. UE L 172 z 30.06.2007, s. 71);
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38) dyrektywy Komisji 2008/60/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. ustanawiającej szczególne kryteria
czystości dotyczące substancji słodzących stosowanych w środkach spożywczych (Dz. Urz. UE
L 158 z 18.06.2008, s. 17);
39) dyrektywy Komisji 2008/84/WE z dnia 27 sierpnia 2008 r. ustanawiającej szczególne kryteria
czystości dla dodatków do środków spożywczych innych niż barwniki i substancje słodzące
(Dz. Urz. UE L 253 z 20.09.2008, s. 1, z późn. zm.);
40) dyrektywy Komisji 2008/128/WE z dnia 22 grudnia 2008 r. ustanawiającej szczególne kryteria czystości dotyczące barwników stosowanych w środkach spożywczych (Dz. Urz. UE L 6
z 10.01.2009, s. 20);
41) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/32/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych państw członkowskich dotyczących rozpuszczalników do
ekstrakcji stosowanych w produkcji środków spożywczych i składników żywności (Dz. Urz. UE
L 141 z 06.06.2009, s. 3);
42) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/39/WE z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego (Dz. Urz. UE L 124 z 20.05.2009,
s. 21);
43) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/54/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie
wydobywania i wprowadzania do obrotu naturalnych wód mineralnych (Dz. Urz. UE L 164
z 26.06.2009, s. 45).
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Dział I
Przepisy ogólne i objaśnienia określeń
ustawowych

Art. 1. 1. Ustawa określa wymagania i procedury niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa żywności i żywienia zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa
żywnościowego, powołującego Europejski Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w sprawie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. WE L 31 z 01.02.2002, s. 1; Dz. Urz. UE Polskie
wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, s. 463), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 178/2002”.
2. Ustawa określa:
1) wymagania zdrowotne żywności – w zakresie nieuregulowanym
w rozporządzeniach Unii Europejskiej;
2) wymagania dotyczące przestrzegania zasad higieny:
a) żywności – w zakresie nieuregulowanym w rozporządzeniu (WE)
nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia
2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139
z 30.04.2004, s. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13,
t. 34, s. 319), zwanym dalej „rozporządzeniem nr 852/2004”,
b) materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością – w zakresie nieuregulowanym w rozporządzeniu (WE)
25
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nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylającym dyrektywy
80/590/EWG i 89/109/EWG (Dz. Urz. UE L 338 z 13.11.2004, s. 4),
zwanym dalej „rozporządzeniem nr 1935/2004”;
3) właściwość organów w zakresie przeprowadzania urzędowych kontroli żywności na zasadach określonych w rozporządzeniu (WE)
nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia
2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu
sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz
regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt
(Dz. Urz. UE L 191 z 30.04.2004, s. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie
specjalne, rozdz. 3, t. 45, s. 200), zwanym dalej „rozporządzeniem
nr 882/2004”;
4) wymagania dotyczące przeprowadzania urzędowych kontroli żywności – w zakresie nieuregulowanym w rozporządzeniu nr 882/2004.
1. Komentowany przepis określa – od strony pozytywnej – zakres
i cel ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 z późn. zm.). Ustęp 1
ma charakter ogólny i przewiduje, że ustawa reguluje wymagania i procedury niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa żywności i żywienia
zgodnie ze wskazanymi w nim przepisami Unii Europejskiej, natomiast
ust. 2 uszczegóławia ten przepis przez dodatkowe sprecyzowanie rodzaju i zakresu tych wymagań i procedur.
2. Pomimo że ust. 1 komentowanego przepisu powołuje jedynie rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności
(Dz. Urz. UE L 31 z 01.02.2002, s. 1, z późn. zm.), ustawa w zakresie
swojej regulacji wykonuje de facto aż 53 rozporządzenia UE i dokonuje
transpozycji 43 dyrektyw UE, wymienionych w odnośniku nr 1 do tytułu
ustawy. Po uwzględnieniu zaś przepisów zmieniających bądź zastępujących wskazane rozporządzenia i dyrektywy rzeczywista liczba europej26
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skich aktów prawnych wykonywanych lub implementowanych przez komentowaną ustawę jest znacznie wyższa.
3. Fakt, że ustawodawca w ust. 1 komentowanego przepisu uwzględnił jedynie rozporządzenie nr 178/2002, wynika niewątpliwie z rangi,
jakie to rozporządzenie posiada wśród wszystkich aktów europejskiego i krajowego prawa żywnościowego. Już sama nazwa jednoznacznie
świadczy o doniosłości tego aktu i pozwala na nieformalne określenie
go mianem europejskiej „konstytucji prawa żywnościowego”1, gdyż tak
jak ustawa zasadnicza, rozporządzenie nr 178/2002 ustanawia „ogólne
zasady i wymagania”, które muszą być uwzględniane przez wszystkie
„przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne regulujące sprawy
żywności w ogólności, a ich bezpieczeństwo w szczególności, zarówno
na poziomie Wspólnoty, jak i na poziomie krajowym”2.
W przeciwieństwie do wielu innych rozporządzeń przyjmowanych
przez instytucje prawodawcze UE, celem rozporządzenia nr 178/2002 nie
jest jedynie ujednolicenie dotychczasowych przepisów poszczególnych
państw członkowskich, ale wyznaczenie ogólnego zbioru podstawowych
i wyjściowych zasad, definicji i kierunkowych wytycznych dla polityki
bezpieczeństwa żywności oraz całego obecnego i przyszłego prawodawstwa żywnościowego3.
1
Tak M. Korzycka‑Iwanow, Prawo żywnościowe. Zarys prawa polskiego i wspólnotowego, Warszawa 2005, s. 109. Autorka wskazuje również, że rozporządzenie nr 178/2002 może być postrzegane
w kategorii „części ogólnej” wspólnotowego prawa żywnościowego. Określone w nim zasady, procedury i terminologia bezpieczeństwa żywności stanowią „punkt odniesienia dla rozbudowującego
się ustawodawstwa wspólnotowego, które tworzy «część szczegółową bezpieczeństwa żywności»
w poszczególnych dziedzinach: higieny żywności i urzędowej jej kontroli, jak również substancji dodatkowych, środków spożywczych specjalnego żywieniowego przeznaczenia, materiałów i wyrobów
mających kontakt z żywnością i innych”.
2
Tak art. 3 pkt 1 rozporządzenia nr 178/2002 definiuje „prawo żywnościowe”. W tym zakresie
zob. komentarz do art. 3 ust. 3 pkt 24 u.b.ż.ż. Por. też pkt 5 preambuły rozporządzenia nr 178/2002,
który jasno podkreśla, że przewidziane w nim koncepcje, zasady i procedury mają tworzyć „wspólną
podstawę dla środków regulujących kwestie związane z żywnością i paszą, podejmowane w Państwach Członkowskich i na poziomie Wspólnoty”.
3
Tak uzasadnienie projektu (przyszłego) rozporządzenia nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego
Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności, Bruksela 8 listopada 2000 r. COM (2000) 716, s. 5. Por. też art. 4 ust. 2 rozporządzenia nr 178/2002, zgodnie z którym zasady ogólne ustanowione w tym rozporządzeniu stanowią ogólne ramy o charakterze poziomym, do których należy się stosować podczas podejmowania
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